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Ügyiratszám: Kp/17253-7/2014/IV.
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben a
133/2014. (V.15.) számú határozatában 500.000,- Ft támogatást nyújtott a Lélekkel az Egészségért
Alapítvány számára, a 2014. évi költségvetési rendelet 3922. számú sorának terhére.
A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötésére 2014. július 15-én került sor.
A megkötött támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1.2. pontja alapján a támogatás célja
„Kiégés szűrés Ferencváros Iskoláiban” című pályázati program volt.
A Szerződés 2.2. a) pontja alapján a Támogatott köteles a támogatást kizárólag a szerződésben
meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatos – az általa benyújtott pályázatban
részletezett szakmai program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni 2014. december 31.
napjáig.
Továbbá a Szerződés 2.2. b) pontja kimondja, hogy a Támogatott köteles a támogatás felhasználása
során Támogatóval együttműködni és Támogatót a támogatás, annak felhasználására kikötött
határidőben történő felhasználását akadályozó bármely okról azonnal értesíteni.
A Szerződés 2.2. e) pontja értelmében, a Támogatott legkésőbb 2015. január 31. napjáig szakmai és
pénzügyi beszámolót köteles készíteni a Támogató részére.
Dr. Bikfalvi Réka a Lélekkel az Egészségért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi
elnöke 2014. november 13-án, elektronikus úton kérelemmel (1. számú melléklet) fordult
Önkormányzatunk Humánszolgáltatási Irodájához, melyben a támogatási összeg felhasználására
vonatkozó, pályázati programhoz mellékelt költségvetés (2. számú melléklet) költség
átcsoportosításának (3. számú melléklet) engedélyezését kéri.
A kérelemben foglalt indoklás szerint a pályázati költségvetés „A” rovatában található 220.000.- Ft-os
megbízási díjat az Alapítvány meg tudta spórolni, mert 200 fővel egy időpontban tudják a felmérést
elvégezni, így 11 iskolában történő külön-külön kérdőívfelvétel helyett, az eredeti program kiégést
megelőző részére tud az Alapítvány inkább erőforrást biztosítani. A kérdőív felvételre szánt
összeget egy kerületi iskola megsegítésére szánná az Alapítvány, ahol további kiégés felmérő és
kiégés megelőző programokat végezne.
A költségátcsoportosítás által, az eredeti programon kívül plusz 100 fő kaphat a pályázat által
intézményi kiégés megelőző programot. A program módosítása által több PHD kutató résztvevőre,
több irodaszerre van szüksége az Alapítványnak. Ez azt jelenti, hogy az „A” rovatban szereplő
összeget a „B” rovatba csoportosítaná át az Alapítvány.
Az Alapítvány kérelme szerint a módosítás nem befolyásolja a megkötött Szerződést és az alap
programot sem. Az Alapítvány a kérelemben foglaltak szerint sem a felhasználás, sem az elszámolás
végső időpontján nem kívánt módosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az említett indokok alapján döntsön a költségek
átcsoportosításáról.
Budapest, 2014. november 19.
Kállay Gáborné
alpolgármester
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Lélekkel az Egészségért Alapítvány kérelmének helyt ad, és egyben engedélyezi, hogy a Lélekkel
az Egészségért Alapítvány a kérelemben foglalt, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező
módosított költségvetés alapján nyújtsa be a támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolását, a
támogatási szerződésben foglalt 2015. január 31. napjáig.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
A pályázati dokumentumhoz mellékelt költségvetés
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3. számú melléklet
A kérelemhez mellékelt módosított költségvetés
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